Uzasadnienie do Uchwały Nr 111/2019
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 26 września 2019r.
w sprawie: zmian budżetu gminy i miasta na rok 2019
I. Dochody bieżące zwiększa się
w tym:
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

o kwotę

334.308,00 zł

o kwotę

83.306,00 zł

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.311.2019.2 z dnia 18.09.2019r o zwiększenie
dotacji celowej w dziale 750, rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 61.106,00 zł z
przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu
cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile DPL-3113-16/19 z dnia
20.09.2019r.przyznanie dotacji w dziale 751, rozdział 75108 § 2010 kwota 22.200,00 zł na
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – zryczałtowane diety
2. Część oświatowa subwencji ogólnej

o kwotę

202.002,00 zł

- Pismo Ministra Finansów ST5.4751.7.2018.5g z dnia 11września 2019r w sprawie
przyznania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 23.465,00 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do
realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach
podstawowych .
- Pismo Ministra Finansów ST5.4750.8.2018.5g z dnia 13września 2019r w sprawie
zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej kwota 178.537,00 zł
3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę
49.000,00 zł
w dniu 30 sierpnia 2019r Gmina i Miasto Jastrowie podpisała Porozumienie (umowa), której
stroną jest Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Jastrowie na zadanie pn. „Naprawa bieżąca drogi gminnej o nawierzchni gruntowej od
miejscowości Sypniewko do ul. Ogrodowej w Sypniewie”

II. Dochody bieżące zmniejsza się
o kwotę
208.968,00 zł
w tym:
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
o kwotę
197.325,00 zł
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.351.2019.2 z dnia 20.09.2019r zmniejszające
plan dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85501 § 2060 o kwotę 197.325,00 zł z
przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w celu dostosowania poziomu
środków do faktycznie realizowanych zadań.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
o kwotę
11.643,00 zł
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.354.2019.7 z dnia 24.09.2019r zmniejszające
plan dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 11.643,00 zł –
dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań

III. Wydatki bieżące zwiększa się
o kwotę
317.961,00 zł
w tym:
100.000,00 zł
1. Drogi publiczne gminne
o kwotę
„Naprawa bieżąca drogi gminnej o nawierzchni gruntowej od miejscowości Sypniewko do ul.
Ogrodowej w Sypniewie”
2. Administracja publiczna
o kwotę
61.106,00 zł
realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o
ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
o kwotę
22.200,00 zł
- wydatki związane z przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP –
zryczałtowane diety
4. Oświata i wychowanie
o kwotę
132.735,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy
o kwotę
23.465,00 zł
zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z
przedmiotów przyrodniczych
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrowiu
o kwotę 109.270,00 zł
skutki wzrostu wynagrodzeń
5. Edukacyjna opieka wychowawcza
o kwotę
1.920,00 zł
- Świetlice szkolne - - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrowiu o kwotę 1.920,00 zł
skutki wzrostu wynagrodzeń
IV. Wydatki bieżące zmniejsza się
w tym:

o kwotę

208.968,00 zł

1. Pomoc społeczna
o kwotę
11.643,00 zł
- zasiłki okresowe - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań
2. Rodzina
o kwotę
197.325,00 zł
- świadczenia wychowawcze- dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych
zadań
V. Wydatki majątkowe zwiększa się

o kwotę

16.347,00 zł

